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Protokoll - Årsmöte Barnrättsbyrån Sverige - Org.nr 802490-6771  

2021-04-28 kl 13.00-14.00 
 
Närvarande (digitalt möte över Zoom):  
Anna Wibron 
Elin Wernquist  
Gun-Lis Angsell 
Ida Hellrup 
Jenny Emilsson Hedman 
Johan Lindahl  
Kajsa Korsgren 
Klara Blank 
Louise Dane 
Moises Löfroth 
 
 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Årsmötet beslutar att välja Ida Hellrup till mötesordförande och Klara Blank till 
mötessekreterare.  
 

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 
Årsmötet beslutar att välja Anna Wibron och Johan Lindahl till justeringspersoner 
tillika rösträknare.  

 
3. Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutar att fastställa dagordningen.  
 

4. Fastställande av röstlängd 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden.  
 

5. Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet konstaterar att årsmötet var behörigt utlyst.  

 
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

Verksamhetscheferna Elin och Ida berättar om året som gått, med genomgång av 
årsredovisningen samt viktiga händelser under räkenskapsåret.  

 
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

Ida går igenom revisionsberättelsen samt resultat- och balansräkning och 
årsmötet fastställer dessa.  

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorn att bevilja ansvarsfrihet för den 
avgående styrelsen.  
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9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

Inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen.  
 

10. Val av ordförande  
Årsmötet tar beslut i enlighet med valberedningens förslag att välja Kajsa 
Korsgren till ordförande på ytterligare ett år.  

 
11. Val av övriga ledamöter  

Årsmötet tar beslut i enlighet med valberedningens förslag att välja om Louise 
Dane och Ida Hellrup till ordinarie ledamöter på två år vardera. Johan Lindahl 
sitter som ordinarie ledamot ett år till på sitt tvååriga mandat.  

 
12. Val av revisor  

Årsmötet beslutar att fortsatt välja E&Y som revisor, med Sanna Lindén som 
huvudansvarig representant.  
 

13. Val av valberedning 
Årsmötet beslutar att utse Elin Wernquist till valberedning.  

 
14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
 

15. Mötet avslutas  
Ida förklarar mötet avslutat.  

 
 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
 
_____________________   
Klara Blank 
	
	
	
	
Justeras: 
 
	
	
	
________________  _________________  	
Anna Wibron   Johan Lindahl  
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